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                    PRE MILOVNÍKOV KULTÚRY, PRÍRODY A POĽOVNÍCTVA 

 

PROGRAM: 

06:30 hod odchod zo Žiliny do Banskej Štiavnice. 
09:15 hod výstup na Kalváriu. Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy.  

Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad  
na štiavnickú kalderu (veľký kotol, ktorý vznikol prepadnutím stien sopky). Je nevšedná počtom zastavení  

a príbehom, ktorý rozpráva. Na jej stavbu prispeli nielen bohatí mecenáši, ale aj jednoduchí chudobní 

obyvatelia Banskej Štiavnice. 
 

11:00 hod presun autobusom do historického centra Banskej Štiavnice,   
11:30 hod prehliadka mesta s miestnym sprievodcom. Banská Štiavnica bola už v r. 1950 vyhlásená  

za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Kostol sv. Kataríny, hlavné námestie Svätej  Trojice a ďalšie pamiatky 
tohoto mesta sú natoľko vzácne, že historické centrum bolo v roku 1993 zaradené do zoznamu UNESCO.  

Po prehliadke osobné voľno na obed a návštevu remeselníckeho trhu. 

 
15:00 hod odchod do Svätého Antona.  

15:30 hod prehliadka barokového kaštieľa, ktorý je obklopený krásnym anglickým parkom s jazierkami  

a umelou jaskyňou.  Súčasťou histórie kaštieľa sú rodiny Koháryovcov a Coburgovcov, ktorí sem sústredili 

prekrásne diela umu a šikovných rúk umelcov a remeselníckych majstrov z rôznych kútov sveta,  

od začiatku 18. do začiatku 20. storočia. 

Bohato zariadený kaštieľ ponúka umelecko - historickú expozíciu, v ktorej sa odzrkadľuje spôsob života, 
vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Druhá, poľovnícka expozícia, najväčšia svojho druhu na Slovensku, 

obsahuje množstvo vzácných trofejí zveri, ale aj bohatú zbierku poľovných zbraní, obrazov, umeleckých 
predmetov či fotografií. Vďaka neobvyklej celistvosti, autentickej podobe a rozmanitosti zbierok  

bol celý komplex v roku 1985 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 
 

Z dôvodu výskytu Covid 19 prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone prebieha bez sprievodného slova lektora.  

Sprievodca CK bude mať k dispozícii tlačený text, aby Vás s expozíciou oboznámil. 
 

Cca o 16:45 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod 
 

 

CENA: 21 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK    
                                            

Nepovinný príplatok: 
Kaštieľ Sv. Anton 10 €/ dosp. os.; 8 €/senior nad 64 r.; 6 €/dieťa 6-18 r.; 5 €/študent, ITIC, ZŤP 

 

 

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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